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విరిగిన రెకు 
J 

కారియర్ దొసపది కీధ్ 

f శ ఆగ్ మ్ _ స్ ఒర సె. జ సి 

పూరం౦ జకి ముసరవాతు ఉ౦చెైవాడు. రరినికీ ముగుడు కొడుకులు, పదివాళ్ళు ఇద్దరూ 
౭ | 

కురూసృలు, సోమరులు. చిన్నవాడు అందగాడు మంచివాడు. కష్టించి పనిచేసవాడు. కష్టించి 

పని చేయటంవిలన బక్కగా ఉండేవాడు. ముసలివాడికి కొడుకులందరిలో చిన్నవాడు ఇల్చుంగ్ పని ఇయట౦పలన బక్కగా ఉండవాడు, మునింబౌడం = ల౦దరిీల్ చిన్నవాడు ఇలచు౦4। 

అంపే (పాణం. అందువలన పెద్రవాళ్ళిద్రరి!ీ అమ్ముడం టే కోపము, అసూయ, 
) 

పాపం ఒకిరోజు ఇర్చుంగ్ ను బడవాళృయిన ఆతని అనం దయాదాషడ్యాని! 
య 4 అ 

వరగలి ముసలివాడు కిన్నుమూసాడు, ఇర్చు౦గ్ తండి మరణానికి నిగారంతో కుంగిపోయి 

ఎంతో ఏడ్చాడు. 

“దాలు: చాలు! సీ చొంగ ఏమ్ము కిటి ఎద్దు!" అన్నాడు పెద్దవాడు టాంగ్ బోంగీ: 

“ఆ, నీ దొంగ ఏడుపు ఆపు!” అని తన అన్నమాటలనే వంతపాడాడు రెండవ వాడు 

నల్ సారీ, సల్ సారీ వది మందమతి. స్వయంగా అలోచించలేడు. అంచేత అన్న టాంగ్ 

టోంగీ మాటలనే వర్తించవాడు. 

“నీ దిక్కుమాళిన ముఖం ఇక నేను చూడలేను,” అని ఇంకా (క్రూరంగా తిట్టాడు 

టాంగ్ టోంగీ 

“నేను చూడలేను ....,” అని సలొసారీ అంటూనే వున్నాడు, అతను ఆ వాక్యం పూరి 
! 
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చేయక ముందే టాంగ్టోంగీ ఇల్చుంగ్ను మెడ పట్టుకొని ఇంటినుంచి బయటకు గెంటాడు, 

'ఇదుగో, తీసుకో, నాన్నగారి ఆస్హిలో నీకు వచ్చే వాటా ఇంతే” అంటూ సంర రజన ఒక 

లొక ముక్కను ౪తని ముఖాన విసిరేశాడు. 

నర్ మంగ ద్యుతికీ నవ్వుకుంటూ చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని ఇద్దరు అన్నదమ్ములూ 

“ఇంట్లోకి వె 

సా అ న్నలిద్దరినీ (బతిమాలి లాభం లేదు అని ఇల్చుంగ్ దగ్గరలో ఉన్న 
ఆరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆతను వివేకి, బుద్ధిశాలి.. త్వరలోనే చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవటానికి 

కావలసిన కర్రలు, గడ్డి (పోగు చేశాడు. తల దాచుకునేందుకు నాలుగు గట్టి గోడలు, కళ 

మైన కప్పుగల ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆతనికి ఎంతోకాలం పట్టలేదు. 

అతనిది సహజంగా ఆసందంగా ఉండే స్వభావం. అంచేత దొరికిన దుంపలు, 

| పండ్లు తింటూ తృప్తిగా కొంతకాలం గడిపాకు. కాని చలికాలం దగ్గరపడుతున్నకొర్దీ ఆ చిన్న 

యింట్లో తను చలినుంచి బాధపడవలసి వస్తుందని అతను (గపహించాడు, 

“ఒక రోజున ఇర్చుంగ్కు బాగా ఆకలి వేసింది. ఉదయం అంతా పండ్ల కోసరం 

వెతికాడు అయినా మధ్యాహ్నానికి గుప్పెడు పండ్తుమాతమే దొరికాయి. వాటితో తన ఆకలి తీరదు 

ఆని తదేక దృష్టితో విచారంగా వాటివంక చూళాడు నిట్టూరుస్తూ ఇంటివై కు కుతః దారిలో 

అకస్మాత్తుగా గాయపడిన ఒక ప& పడి ఉండటం త్ర. గమనించాడు, 

దాన్ని చూడటానికి అతను క్రిందికి వంగాడు, అతను తనకు హాని చేసాడేమోనని 

భయంతో త పకి రెక్కలు టప టపలాడించింది. కాని ఇల్చుంగ్ దాని తల మృదువుగా నిమి 

రాడు. దగ్గరగా తీసుకొని చూస్తే ప& రెక్క ఒకటి విరిగి ఉంది. 

ఇల్చుంగ్ పిపిల్లని తీసుకుని గబ గబ ఇంటికి వెళ్ళాడు గడ్డితో మెత్సని పడ్తక 

తన సంగతే పట్టించుకోకుండా తాను తినడానికి ఎర్స పంద్లు దానికి పెట్టాడు, 

అతని సంరక్షణలో పష త్వరగా కోలుకొని ఒకరోజు ఉదయం ఎగిరిపోయింది. 

వసి 
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పక్షీ వెళ్గిపోవటం చూసి 'ఇల్చుంగ్ విచారపడ్డాడు. అతనికున్న “సం ఆ పష ఓక సు టీ? 

పక్షం టీ అతనికి (పాణం. 

మరునాడు (పొద్లుటే తన వాకిటి ముందర పరిచితమైన కూత విని అతను ఆశ్చర్య 

పడ్రాడు. బయటికి వచ్చిచూ స తన నేస్తం ఆ పక్షి తిరిగి వచ్చింది. 

దాని ముక్కున చిన్న విత్తనం పంది? విత్తనాన్ని ఇల్ చుంగ్ కాళ్ళదగ్గర పడ వేసి, 

“నీ దయకు కృతజ్ఞురాలిని. దీన్ని నాటు నీకు అదృష్టం కలుగుతుంది” ఆంది. 

ఇల్చుంగ్ ఇంకా కొన్ని (పళ్నలు అడిగేళలోగా పకి తురున ఎగిరి పోయింది. 

విత్తనాన్ని తీసుకొని ఇంటి వెలుపల నాటాడు అతను. 

మరునాడు ఉదయం నిద మేలుకుని చూస్తే గది ఇంకా చీకటిగానే ఉంది. చాలా 

పెందరాశే మేలుకున్నానేమో అనుకొని ఆశ్చర్యపడుతూ, సూర్యుడు ఉదయించాడో లేదో 
చూద్దామని మంచంమీంచి గబుక్కున లేచాడు బయటకు చూడగానే మెత్తని పెద్ద ఆకు ముఖా: 

నికి తగిలింది. దాన్ని పక్కకు నెట్టాడు. పచ్చని ఆకులు ఇంకా ఎన్నో కనిపించాయి. వాటిని 

పక్కకు నెట్టుకుంటూ తకుల మధ్య నడుస్తూ ఉంటే సన్నని తీగలు ఇల్చుంగ్ ముఖానికి 

చుట్టుకొని చెవులకు గిలిగింతలు పెట్టాయి. 



“ఓహో! ఇది గుమ్మడిమొక్కలాగుం దే; " అనుకొన్నాడు. 

తాను ఇంతకు ముందు చూసిన మొక్కలకం టె పెదదది గుడీన్నెఎన క్రింద కను 

చూపుమేర వరకు అల్లుకుని వుంది. దట్టమైన పచ్చని ఆకులమధ్య పెదవి, తియ్యనివి చాలా 

గుమ్మడికాయలు ఉన్నాయి. 

ఆహారం కోసరం అడవిలోకి వెళ్ళసపసరం రదని సంతోషించి ఒర గుద్భుడికాయ 

కోసి ఇంట్లోకి తీసుకుపోయాడు. 

గుమ్మడికాయను కోయటం మొదలెట్లగానే దానిలోంచి ఒక లుగు తళుక్కుమంది. 

గుమ్మడికాయ రండు చెక క్క_లపటంత్ కోనే దానిలోంచి బంగారు నాణాలు పీవాటాం౦లా దొర్లుతూ 

నేలమీద రాలాయి. ఇల్చుంగ్ ఆశ్చర్యంతో నోరు తెంచాడు. 

ఇంకా కోయవలసిన గుమ్మడికాయలు ఎన్నో ఉన్నా కో, దానిలో ఎంతో 

బంగారం! 

తన అద్భష్టానికి పొంగిపోతూ ₹0డు పెర he apa తీసుకొని అన్నల 

ఇంటికి పరుగెత్తాడు ఇలొచుంగ్, తన పట్ల ఎంత (క్రూరంగా ప్రవర్శించినా తన సంతోషాన్ని 

వాళ్ళతో పంచుకుందామసుకు నాడు 

రానుకీలతో వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకునే సమయానికీ అన్నలిద్రరూ పెద్దగా గురక పెడుతూ 

నిదపోరున్నారు 

. గుమ్మడికాయలు దిల్లమద ఉంచి “సీ కోసరం ఏం తెచ్చానో చూడండి” అన్నాడు 

ఉ(దెకంగా 

టాంగ్టోంగీ ఒక కస్సు తెరచి గుమ్మడికాయంను చూసి, అహంకారంతో కను 

బొమ్మలు ఎగరేసి నవ్వాడు. 
“ఆ, ఎం గుమ్మడికాయ చేగా” అన్నాడోతను. 
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దౌ, 

నర్ సారీ గూగా ఆపురించి బద్దకంగా రనుబొమ్య అ వెగ౭సి “ఏర తపక అంటూ 

మొదలెట్టాడు. 

“నీ గుమ్మడి రాయలు మాచేం అక్క- శ్లేదు మా పొలాల్లో చాలా ఉన్నాయి" అన్నాడు 

టాంగ్ టోంగీ ఇల్చుంగ్తో. 

సల్సారీ కూడా టాంగ్ డోంగీతోడాబు, “గుమ్మడిరాయరేగా మావ అక్కరైదు. మా 

దగ్గర చాలా ఉన్నాయి” అనాడు. 

“రాసీ తాంగ్ తోంగీ, ఇది మామూలు గుమ్ముడికాయబు కాదు. చూడు అని అంటూ 

ఒకగుమ్మడికాయను కోసాడు ఇల్చుంగ్. దాంతో బంగారునాణాలు దొర్లి బయటకు వచ్చాయి. 

అప్పుడు టాంగ్ టోంగీ, సల్సారీ ఒక్క ఉదుటున లేచారు-- తమ జీవితంలో 

ఎన్నడూ వారంత వేగంగా కదలలేదు. బంగారు నాణాలు దొర్లిస చోటికి పరుగున వెళ్ళి అత్యా 

శతో చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. ఆ(తంగా రెండో గుమ్మడికాయను కోసి దానిలోని బంగారు నా 

లను చేతి (వేళ్ళతో గుచ్చి ఎత్తారు. 

క హిం తూ! దీనివల్ల ఇక మసం కష్టపడి పనిచేయసవస:౦లేమ. హోయిగా కాలం 

వెళ్ళబుచ్చవచ్చు” అని వాళ్ళిద్దరూ ఇకిరించారు. 

తిన అన్న లిదరికి ఇల్చుంగ్ రెక్క విరిగిన పషిని గుంచి ఇప్పాడు. ఆ కథ విని 

వాళ్ళిదరి మనసులు ౬సూయతో పనన 

ఆలోచినూ తల గోకు) న్నాడు టాంగ్టోంగీ, వీరాలోచసలళో మునిగి ఇల్చుం” 
జావ Oy యి 

త్త తి 66 జస మి 3 క్ దశ్ 
అక్కడే నిలబడి ఉండటం గమనించాడు. ఆతన్ని ప పక్క కు తోసి, ఇప్పు గూడ నిత 

మాకేం పనిలేదు, వెళ్ళిపో” అన్నాడు. 

ఇల్చుంగ్ విచారంగా తిరుగుముఖం పట్టాడు. తన అన్నలు మళ్ళీ నిస సుుఇకరయు న 

తిరిగి రానిస్తారవి అనుకున్నాడు. కాని వాళ్ళు తసను ఇంవా చ్వేషిస్తానే ఉన్నట్లు తెలిసింది, 
జట్ 

ఇల్చుంగ్ వెళ్ళిన తర్వాత “సర్సారీ” అని ఆతన్ని పిలిచారు టాంగ్లోంగీ. 
సమాధానం లేదు. 

కోపంగా, “సల్ శారీ.! ఎక్కడున్నావు?” *ని విగ్గరగా మళీ 

తన సోమరి తమ్ముడు సల్ సారీ బంగారు నాణాలమిద తల" 

గురక పెట్టడం కనిపించింది 

య 
ah 0 th fg [౯ 

00 ల (అ g ల [2 ఆ 

అతిన్ని తొక్కలో ఒక్క తన్ను తన్నాకు, దాంతో సర్సారీ కోపంతో కుచె 

మంటూ లేచాడు. 

కేక! “విను, మొద్దు," ఆన్నాడు టాంగ్ టోంగీ సమారాసతగా “సల్ సాం మరొసారి 

గురుమన్నాడు. “వంగు దాగా వినపడుతుంది,” అధికారయుతంగా అన్నాడు టాంగ్ టోంగీ. 

టాంగ్దోంగీ పొట్టగాను, లావుగాను వుంటాడు, నర్సారీ పొడపుగాను సన్నగాను ఉంటాడు. 

టాంగ్ టోంగీ ఎక్కడో (కిందనుంచి చెప్పేది వినిపించదని సల్సారీ తరుచు ఫర్యాదుచే సెవాడు. 

టాంగ్టోంగ్ీ చెప్పింది వినడానికి సర్ సారీ విసయంగా డ్రందికి వంగాడు. [మకు 

(పతిఫలంగా లభించింది ముక్కు_ మిద ఒకఎబ్బ, అన్నగారి యీ కూర ప్రవర్త సకు సర్సారీ 

ఏమీ అనలేదు. టాంగ్టోంగీ (పవర్శనకు అతను అలవాటు పడిపోయాడు. ఈ అన్నదమ్ము 

లిద్దరిలో పెద్దవాడు తెలివిగలవాడు. తన బ్మురతో ఆలోచించడం కషం అని తెలుసుకొన్న 
లు 



సల్సారీ తరుచు ముక్కుమీద దెబ్బలు 

తగులుతున్నా, అన్నగారి ఆజ్ఞలను 

పాటించడంతో తృప్పిపదవాడు, నిజా 

నికి వాళ్ళిద్దరూ పరిస్పర౦ అరం చేసు 
© ఠా 

కునేవారు. 

టాంగ్టోంగీ తన మందమతి 

తమ్ముడి రైక వి౨గిస పక్షిని వెతక 

డానికి వెంటనే అడవికి పొమ్మని ఆశ్జా 

బిందాదు. 

“వట్టి చేతులతో ఇంటికి తిరగి 

Bs 

డర 

ల్ ర్ల ౪” Y) seg నీ పని పడతాను" అని 

రించాడు. నల్సారీ బక టాంగ్ ది tT] 

లోంగీ బంగారు నాడాలసు రక 
Sea 

"బటడం ఇడదరటాడు. 
ఉట అం 

ము CO ఇ” gp జజ గా? జ రా 

నాయుం అ౦ అంతు 5". 5ం 
అ Ww 

ని అన్యా ల ఖ్ శే “జ | 

Mod అగ వు కలకం. TEED 
అలీ 

Ws ha జ నావ్ జ 

బజ యింకౌ కిణఎ౦చ్చ్బ దు. గది 

జ అ గా ల జగ ము 

C00 ఇ౦.లటంక లి Chic ఆద్బలు 

తలుచుకొని ముకు_ అదిరింది, 

జ్జ గాల్ రి ౯ 

శ కొ ఆల రింగాయి, 
గ శ్చ 

క DSC కాంలో 

చస తడి అటుగా ఎగిరిపోతును ఒక 
(= బర్ 

పషేని పటుకొని దాని ఇక్కుల్లో ఒక 
ఆ (na 

వ ఈ GC దాన్ని కన్యా Os Meow ‘ 

పషిని టాంగ్ టోంగీ దగంకు తీసుకు 

పోయి ఆ పష ఎలా వౌెంకీంం వివ 

రించాడు. 

“దో అరి-గూడ విరిచేయ 

వచ్చు” అనిసలహవో ఇచ్చాడు. 

అందుకు ముక్కుమీద మరో దెబ్బ 



ar "hy 
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పడింది. సల్ సారీని ముక్కుమీద కొట్టడానికి ఎగిరి గంతు వేయడంతో టాంగ్ టోంగీ పొట్ట 

ఎంత ఊగిసలాడీ౦దో. 

అన్నదమ్ములిద్దరూ మూలికలతో, పండ్లతో పక్షికి ఉపచర్యలు చేశారు. కానీ దాని 

గాయం మానడానికి ఎక్కువకాలం పట్టడంతో కోపం వచ్చినప్పుడు అనేకసార్లు 
దాన్ని తిటి పోశారు. 

చిపరికి ఆ పక్షి కోలుకొని ఆ దురాశాపరులిద్దరికి ఆనంగాన్ని కలిగిస్తూ ఎగిరిపోయింది. 

మరునాడు ముక్కున ఒక విత్తనాన్ని కరుచుకొనివచ్చి టాంగ్ టోంగీ పాదాల దగ్గర ఫడేసింది. 
ఆ విత నాన్ని చాలా జాగళ్తగా నాటారు వాళ్ళు. దాని వలన లభించే పంటను తలచు 

కొంటూ రా(త్రంతా నిద్రపోలేదు. మరునాడు ఉదయం తాము ఆశించిన దానికంటే మొక్క పెద్ద 

దిగా పెంగటం చూసి మురిసిపోయారు. 

సంతోషంగా గుమ్మడికాయలను ఇంల్లోకీ చేరచేయడం మొదలెట్టారు. వీలై నన్ని 

| పోగుచేసి క3 తీసుకుని మొదటి గుమ్మడికాయను కోస్తారు. 
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మెరిసే బంగారు నాణాలకు బదులు నన్నని పాములు, బల్లులు, కప్పలు (పాకుతూ 

బయటకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఖంగారు చెప్పనలవికాదు. భయంకరమైన ఆ దృళ్యం చూసి ఆ 

గుమ్మడికాయను పారవేసి మరోదాన్ని కోసారు. కాయ తరువాత కాయ, ఇలా అన్నింటిలోను 

ఆవే మెలికలు తిరుగుతూ కనిపించాయి. 

కొద్ది సేపట్లో పాములు గది అంతా పాకి వాళ్ళ కాళ్ళకు చుట్టుకోసాగాయి. అన్నదమ్ము 

లిద్దరూ హడలెత్సి కేకలు వేస్తూ కాలికొద్రీ బయటకు పరుగె తారు. 

ఇంట్లోంచే పారిపోయి అడవిగుండా పరుగెత్తారు. ఆ తరువాత వాళ్ళు మరి ఎవరికీ 

కనిపించలేదు, బహుళ. డేశంనుంచే పారిపోయారేమో. 

2 
నా. శ 1 

| 1 
|| గం... 
సం 

క. 
wae hh 

|| 



పారించాడు. అతను చాలాతెలివి 

గలవాడు, అతని పరిపాలనలో రాజ్యం 

తగ్ (పజల౦దరు సుఖస౦ పదలతో 

జీవించే వారు. | 

పొగాకు పండించేవారి దగ్గరకు 

వళి చర్ల ను సంరషంచుకో వరానికీ 

సలహోారివ్వడం రాజు స్చంగా భాఏంచే 
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వాడు కాదు. తత్ఫలితంగా ౪ దేశంలో అతని రాజ్యం విస్తారమైన మంచి పంటకు పేరు 
పొందింది. చుట్టుపట్ల రాజ్యాలలోని (పజలు కొన్ని మైళ్ళనుంచి వచ్చి తమ దగ్గర ఉన్న 

వస్తువులను ఇచ్చి వాటికి బదులుగా హోరీ కా బస్కీ-ద్ రాజ్యంలోని బంగారు రంగు పొగాకును 

తీసుకు వోతుండేవారు. 

ఒక రోజు రాజుగారు రాజ్యంలోని పెగ్షలందరితో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసాడు, 

“నేను వాలామార (పయాణం చెయ్యబోతున్నాను చుప్టు పట్ల ఉన్న రాజులతోనే గాక దూర 

(పాంతంలోని రాజ్యాలలో కూడ పనులున్నాయి. అందువలన నా (పయాణం ఎక్కువ రోజులు 

పడుతుంది. నేను ఎప్పుడు తిరిగి వస్తానో తెలియదు” అన్నారు. 

పొగాకు పంట కోతకి వచ్చే సమయానికి వాళ్ళ రాజుగారు తమ దేశంలో ఉండక 

పోవడాన్ని గూర్చి అక్కడ ఉన్న వారందరూ విచారం వెళబుచ్చారు. 

“పంటలుకో సే సమయంలో జరిగే వేడుకల్లో నేను ఇక్కడ లేకుండా పోవడం 

నాకూ బాధగానే ఉంది ఇక్కడ ఉన్న మీరందరూ ఆంతా సవ్యంగా సాగి పోయేలా చూసారిని 

నమ్ముతున్నాసు. నేను త్వరలో తిరిగి రాకపోతే వచ్చే సంవత్సరం మొక్కలు నాటి పన్సి 

మామూలుగా 'సాగి పోయేలా చూడండి ఎప్పటిలాగే మంచిపంట దిగుబడితో చిరకాలం 

మస దేళం మంచి పొగాకుకు పేరు పొంచేటట్లు చేయండి” అన్నాము రాజుగారు. 
ఆ మరునాడే రాజు గారు (పయాణమె వెక్ఫిష పోయారు రాజు గారు ఏయే డేశాలకి 

వెనతున్నారో అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. 

“ఈ కొండ అవతలకు వెళుతున్నారు” అన్నాడు ఒకడు. 

“కాదు గద్ద కంటికి కూడ కనిపించని సము[దాలకు అవతలి దూర (పాంతాలకు 

వెళుతున్నారు” అన్నారు కొందరు. 
కానీ రాజు గారు తస (పయాణాల్ని గురించి ఎవరికీ చెప్పకపోవడం వల్ల ఆయన 

ఎక్కడకు వెళ్ళారా ఎవరూ ఖచ్చితంగా చెప్పలేక పోయారు. 

కోతల సమయం వచ్చింది. (పజలు ఊహించిన దాని కంటే పంటదాగా పండింది. 

“మస రాజుగారు మంచివారు. మనకు మంచి పంట పండిచడం నేర్పారు.” అను 

కున్నారు (పజరు, 

ఆ సంవత్సరిం పండిన పొగాకును (పతి ఒక్కరూ సు హరీ కా బస్కట్ 

రాజ్యంలోని (పజలందరూ ఇంతకు ముందు కంచ సంపన్నులై పోయా 

“అంతా బాగానే ఉంది. అయినా మసం రాజుగారి ఆదేాలసు మరిచి పోకూడదు” 

అన్నారు ఎద్రలందరూ. 

(కొత పరు నాటడానికి వెంటనే అందటా కొండ (పాంత౦లో పనిచేయడం మొద 

లెట్రారు వాళ్ళ (గొగ్ద, గమ రాజుగారు ఉంసే చూసి గర్వించే వారు, 

పది సంవత్సరాలపాటు పిజలు (శమించారు. ప్రతి సంవత్సరం క్రితం సంవత్సరం 

కంటే మంచి పంట పండేది. అయినా రాజుగారు పర్యటన నుంచి తిరిగి రాలేదు: (క్రమంగా 

ప్రజలకు రాజుగారు జ్ఞాపకంగా మిగిలి పోయారు. 
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రాజుగారు ఎళ్ళిన నాటికంచె (పజలు పదింస్లు భాగ్యవంతులు రావడ్రంవల్ల ఆయన 

తన రాజ్యానికి తిరిగి పచ్చి దాన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయినా ఆశ్చర్యపడవలసిందేమీ లేదు. 

పూరి గుడిసెలు పెద్ద పెద్ద భవనాలై పోయాయి. (ప్రజలందరూ మేలిమి వస్తొలు 
ధరించసాగారు. 

పొగాకు పండించే వాళ్ళు పొలంపని చేయటానికి అయిష్టత చూపడం మొదలెట్టారు. 

బహుళ అందువల్లనే పరిస్థితుల్లో మార్చు వచ్చిందేమో! 

“పొలం వెళ్ళి మద్రిలో పనిచెసి మంచి బట్టలు వాడ్తుచసుకోవడం దాగులేదు” అను 

కున్నారు అందరూ. 

పొగాకు పొలాలు నిర్ణ ష్యం చఇయబిడ్రాయి. బంగారం వంటి మొక్కలు పెరిగే తోటలు 

ఎండిపోయి దుమ్ము కొట్టుకు పోయాయి. పంటలు దిగుబడి తగిపోవడ్తంలో ఆశ్చర్యకర మేమీ 

లేదు. 

పొగాకు కొనడానికి వచ్చిన పర కులతో “ఈ సంవత్సం పంటదాగా లేదు” అన్నారు 
న ( 

అక్కడి (పజలు. 

నిజానికి ఆ సంవత+రం ప౦ట డాగా౭దు. కొనీ పరిసలలు రక దిద్దాలని ఎవరూ 
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ఎట్టి వయత్నం చేయలేచు. (పజలంతా వాళ్ళ బట్టలు, డబ్బును ' కాపాడు కోవడంలో (శద్ద వహిం 
చడంతో పొగాకు చేలు నిర్లక్ష్యం అవుతూ వచ్చాయి. 

కొద్ది వంవత్సరాలలో రాజ్యం ఆంతా ఊహించరేనంత పేదదేశమై పోయింది. చాల 
కాలం నిర్లక్ష్యం చేయబడిన పొలాలు కొద్దిపంట గూడ ఇవ్వలేకపోయాయి. 

“ఆకలితో చచ్చిపోయేలాగున్నాం,” అన్నారు స్రీలు, 
“మేము మీ కంచె ఏం బాగున్నాం?” అన్నారు పురుషులు కోపంగా. 

పొలాలు సాగుచేయడానికి (ప్రాధాన్యమివ్వక వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుని దెబ్బలాడు 
కోవడం మొదలెట్టారు. (కమంగా వాళ్ళ భవనాలు వాటి దొన్నత్యాన్ని కోలుపోయినాయి. అయినా 
(పజలు సోమరులుగానే ఉండి పోయారు. 

భూకంపం తప్ప మరేది వాళ్ళ సోమరి తనాన్ని పోగొట్ట లేదు లావుంది. ఆళ్చర్యం 
ఏమిటం పే సరిగ్గా ఆ భూకంపమే వచ్చింది. 

భూమి. కంపించి పెద్దగా గర్జించింది. భయంతో (పజలందరూ ఇళ్ళల్లోం చి బయటకు 

పరుగెతారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎవరూ అంత వేగంగా పరుగెత లేదు. పురుషులు, 
ప్రీలు, పిల్లలు పెడబొబ్బలు పెడుతూ కొండల (పక్కగా పరుగెతారు. 

“ఆగండి,” అంటూ అకస్మాత్తుగా, ఒక కంఠం ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్లు గర్జించింది. 
వరుగెత్తుతున్న వాళ్లెవరూ ఆ ఆజ్ఞను తిరస్కరించ లేక పోయారు. అందరూ ఒక్కనారి ఆగి 
పోయి చుట్టూ చూసారు. 

కొండ శిఖరం మీద నిలుచున్న ఆకారావ్ని మొదట గుర్తించిన వ్యక్తి నోటినుంచి 
ఆశ్చర్యంతో కూడీన నిట్టూర్చు వెలువడీంది. 

“రాజు గారు:” అని అరిచాడు అతను. దాంతో అందరూ తమ పాత రాజుగారివి 
గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. | 

తన (పజల మీద పెరిగి పోతున్న కోపాన్ని అణచుకోలేక పోయారు రాజు హరీ కా 
దిస్యిద్, 

“నన్ను మోసం చేసారు. నేను లేకపోయినా మీ పొలాల్ని చక్కగా చూసుకో 

వలసిందని మిమ్మల్ని ఆజ్ఞాపించలేదా? ఆ ఎండి పోయిన పొలాల యీ రాజ్యంలో ఉండ 

తగిన వని అనుకుంటున్నారా?” అని కోపంగా అరిచారు రాజుగారు. 

అంతటా నిశ్శబ్దం ఆవరించింది. కొండ గూడ గర్జించడం మాని వేసింది, 
“ఈ నంవత్సరం పండించిన పొగాకు తీసుకు రండి ” అని ఆజ్ఞాపించారు రాజుగారు, 

ఎంతో మంది రాజుగారి ఆజ్ఞను పాటించ మొదలెట్టారు ఎంతో సిగ్గు పడుతూ 

పండిన కొద్ది పంటను రాజుగారి ముతదు ఉంచారు. 

రాజు గారు హరీ కా దిస్కీద్ ఆ పొగాకు వంక చాల సేపు చూపి, చివరకు "ఈ 

_పర్వత ప్రాంతంలో మరోసారి మంచి పొగాకు వంటను చూసేంత వరకు మీ అల యకం. 

సోమరితనాన్ని మరచిపోలేను " అన్నాడు. 

ఆలా అంటూ తన ముందుంచిన దావిలో పిడికెడు పొగాకు తీసుకుని (వజల దగ్గర 
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౪ 

ను౦చ్చి వెనక్కు ౨A పిడీకిలితో కొండను గుద్దాడు. పిడికిలి తగిలిన చోట ఎర్ల్ రం|ధం 

ఎర్చడింది, (పజలందరూ ఎడుస్తూండగా రాజుగారు అందులో దూకారు. 

రాజు హరీ కా బస్మిద్ ఇంకా కొండలో కాచుకుని ఉన్నారు ఆయన సంతోషంగా 
ఉన్నప్పుడు అక్కడి _పజలకు తాను ఇంకా అక్కడే ఉస్న సంగం గుర్తు చేసున్నట్లు పొగాకు 

పొగ దియటికి ప౦పిస్తూ౦టారు. ఆ పొగ కొండ ఎగే వ్యాపించడం కూడా కసపదుతుంటుందీ, 
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విశంతువు గౌడిదలు 
చెనా జొనపర కథ 
నా 

పూర్వం చైనాలో తెలివి గల ఓక యువక వర్తకుడు ఉండేవాడు. అతను రైర్య 

గాలి; అనేక (వ్రరేశాలు రికగి చూశాడు రాకుజ రోక్లపక్కనున్న వనతి గృహాల్లో విశ్రాంతి 
శీసుకునేవాడు. అతను ఎల్లప్పుడు దొంగలబారినుంచి ఆత్మరక్షణ చేసుకోవడానికి కతి దగ్గరే 

ఉ౦దుకొనేవాడు 

ఒకరోజు కొ౦డరిగుండా దూర్మపయాణ౦ చేసి అతను అలిసిపోయాడు. అతని 
గాడీదయ హడ వీపుమీద బరుపులతో నీదాన౦గా నడునున్నాయి. 

“అయ్యో! పాపం! మీపకూడ మునలివాళ్శయిపోయాడు, మీకు విశొ౦తినిచ్చి 

పచ్చికదియళలో మేయడానికి వదలి వేయాల్సిన నమయం వచ్చింది" అన్నాడు అతను జాలీగా, 
అదే సమయంలోఒక ముసలివాడు కనిపించాడు అతనికి, వర్శకుడు ఆగమనడంతో 

అళను ఆగిపోయాడు. 
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“సమస్కారం; రోజంతా నడిచి అలిసిపోయాను. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి చుట్టు 

పట్ల ఎదయినా పసతిగృహం ఉందా" ఆంటూ వృద్దుడికి వినయంగా వంగి సిమస్కరించ ఆడి 

గాడు వర్శకుడు. . 

సృద్దుతు రోడ్డువెపు చూపిస్తు; “నీవు ఆ మలుపు తిరిగితే కాలు. వితందువు 

చియాంగ్ పసరిగృహాం క్రనిపినుంిడది. ఈ చుముపం ఎర్మగా దొరకని మంచి భోజనం అక్కడ 
= ళ్ 

ఒబ్ఞఖా క తి ఇ (© ఇ అ జ చనా Sal ఇ? పర కుడి అలిసిపోయిన ముసలి గాడివలసు చూసూ కొంచెం ఆగి “ఆమె గాడిదలను 
pa 1) nes  ] 

య y= a ఇ జనంలాగి అనికూడ పేరు పొందినచే” అన్నాడు 

ధసుందని తెలుసుకొని సంతోషించి, పెదు 
(ఎ 

డికి మర్యాద పూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు అప్పి, వర కుడ: (పయాణం కొససాగించాడు. 
— (= 

నారో అరం uw DB ఒ R= జాట్ న్ . చు షభ 2 జ అసు WA) విళాంధరి గృహం ఒరుకున్నాడు, జటుటూ తొటలే 

ఇటే ళ్ arn.) ట్ స గా | ష్ ఖు క నే పజ అది పంకు. భం” ఉ౦ది. ముందు మార్గంఠి ని రాళ్ళ.-ద సడుగుస్న గాడిదల గిటల చపుఖ, 

౧ RA a ఈ ఇ టా ౧ క గ్ శ వినదడడం౮ wy ద్వారం తెరుచుకుంది వాకిల్ల యక్ శ్ చిరునప్వుతో * ఈగలు సాదరమిన 

యా 

SE వనం" అర మదురంగా a 

ధా వే. a నాం, ~~ ఈ od అం ఆగ ఠా లాల లు పర్శకుడికి గౌొంంలణు రదు అలం చూపించింది. అమెకు సవకుంవరూ 
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: క. తీంటూ. రాగుతూ వాళ్ళ [యా 

erm. కాల్లో కూడ చాలాదూరం (పయాణం చేసాను. ఇంత సౌక 

toro గృహాన్ని నేనెక్కడా చూడలేదు” అన్నాడొక (పయాణీకుడు. 
“ఈ వితంతువు వంట కూడా సాటిలేనిదే” అన్నాడు మరొకడు పొట్ల తడుముకుంటూ, 

మెచ్చుకోలుగా. 

“భారత డేశంలోను, పకిషయాలోను నేను చేసిన (పయాణాలన్నింటిలోనూ, ఇన్ని సౌక 
ర్యాలు ఎవరూ సమకూర్చలేదు" అన్నాడు మరో వర్త కుడు. 

వాస్తవానికి యువ వర్తకుడు అంతవరకు తిన్న వంబకా లన్నింటిలోకి ఆ యింట 
భోజనం చాలా రుచిగా ఉంది: రాతి భోజనం వడ్తించడంతోనే (పఠతి ఒక్కరూ అద్భుతమైన 
వంటలతో సుష్టుగా భోంచేశారు. పొట్టనిండా తిని పట్టు దిండ్లకు ఆనుకున్నారు. 

తర్వాత వితంతువు గోధుమ పిండితో చేసిన కేకులు బల్ల మీద పెట్టించి. యువ వ రి 
కుడు తప్ప మిగతా (పయాణీకులందరూ నంతోషంగా వాటిని తిన్నారు. మరీ అలపిపోయి 
ఉండడం వలన యువవర్శకుడు వాటిని తినకుండా, (పయాణీకుల దగ్గర సెలవు తీసుకొని నిద 
పోవడానికి ఏర్పాటుచేసిన పెద్ద గదిలోకి వెళ్ళాడు. అక్కడ వరుసగా చాలా పరుపులు పరచి 
ఉన్నాయి. మూలగా ఉన్న ఒకపరుపు చూసుకొని దానిమీద పడుకుని త్వరలోనే గాఢని దలో మునిగి 

పోయాడు. 

నిద్ర పట్టినకొద్ది గంటలకే ఆజగకీస్తున్నట్లున్న వింత శద్గాలకు అతనికి మెలకువ 
వచ్చింది. కత్తి చేతిలో పసుకొని పరుపుమీంచి ఇవతలకు దూకాడు. చుట్టూరా (పయాణీకు 
లందరు _పళాంతంగా నిద్రపోతున్నారు. అలా సిశ్చలంగా ఒర క్షణం నిలబడ్డంతో మరోసారి 
గీరుతున్నట్లు సన్నని శబ్దం వినబడింది. 

“దొంగలొచ్చారు, నిస్సహాయురాలై న వితంతువుని కకక వడానికి వచ్చిన పిరికి 
పందల పని పడతాను” అనుకున్నాడు. 
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మెల్లిగా బయటకి వె?) కిటికీలోంచి (పక్క గదిలోకి తొంగి చూశొడు, అక్కడ 

చూసిన దృశ్యం అతనికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. గదిలో ఒక స్త్రీ ఆకారం మాతమే నిలుచుని 

ఉన్నదీ. మంచం క్రింద నుంచి పెద్ద పెటై బయటకు లాగి దానిపై వంగి ఉన్నది. పొడ 

వాటి ఆమె వెం[టుకలు భుజాల మీద పాముల్లాగా మెలికలు తిరిగి ఉన్నాయి. 

వింతగా ఉన్న ఆ స్త్రీ కిటికీవై పు తిరగడంతో అతను భయంతో వెనక్కు అడుగు 

వేసాడు. ఆమె వాడి కళ్ళు చీకటిలో పరిశీలనగా చూస్తూంటే భయంతో అతను ఇంకా వెనక్కు 
వెళ్ళాడు. 

“ఓ యీమె వితంతువు చియాంగే!” అని అతను ఆమె ముఖం గుర్తుపట్టి, ఆశ్చర 

పడి కిటికీనుంచి ఇంకా దూరంగా వెళ్ళాడు. “ఆమె ముఖం ఎంత క్యూరంగా వుంది, ఆమె 

ఏం చేస్తుందో చూడాలి” అనుకున్నాడు. 

ఆ వితంతువు మళ్ళీ పెళ్లై వైపు తిరిగి చిన్న కొయ్య గుర్రాన్ని, కొయ్య మనిషిని, 

చిన్న నాగలిని దానిలోంచి బయటకు తియ్యడం చకితుడయి ఆ వర్తకుడు గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. 

తర్వాత ఆమె [క్రిందకు వంగి ఏవో కఠోరమైన మాటలు పలికింది. వర్తకుడు తను నిలుచున్న 

చోటునుంచి ఆమె మాటలు స్పష్టంగా వినలేక పోయాడు. 

ఆమె స్వరం పెద్దది కావడంతో కొయ్య ఆకారాలు కదలడం మొదలెట్టాయి. ఇంత 

లోనే ఆ గది తిన్నని చాళ్లు చాళ్లుగా దున్నబడటం మొద లెంది. 
ఆ తర్వాత వితంతువు కొయ్య దొమ్మలను పెష్టెలో ఉంచి గుప్పిళ్ళతో నేల ఆంతా 

విత్తనాలు చల్లింది. 

వర్తకుడు నోరు తెంచుకుని చూస్తున్నాడు. మం(తశ క్తి గల ఆ విత్తనాలు భూమి 

మీద పడడంతోనే గోధుమ మొక్కలు మొలవ నాగాయి. త్వరలోనే ఆ గది అంతా దింగారు 

రంగు మొక్క-లతో నిండి పోయింది. 

ఇంతవరకు జరిగిన సంఘటనలన్నీ ఎంత చేగంగా జరిగిపోయ్యా ఆంత తొందర 

గానే ఆ వితంతువు పంట అంతా మార్చి ధాన్యాన్ని పిండిగా విసరింది. 

“ఆ; మంతళ క్తి గల నా గోధుమ వేక్లను తయారు చేయడానికి ఇప్పుడు కావలసి 

నంత పిండి” ఆనుకుండి ఆమె తృప్తిగా. 

ఆలోచిస్తూ వర్తకుడు తన పరుపు దగ్గరకు తిరిగి చేరుకున్నాడు ఆ గోధుమ కేక్ 

లలో ఏ మంత్ర శక్తి ఉందో అని ఆలోచిస్తూ నిదపోయాడు. 

మరునాడు ఉదయం తన పరుపు మీంచి నిర్దాక్షిణ్యంగా (త్రోసి వేయ బడ్డాడు. నేల 

మీద పడ్డ.తో గాడిదలు ఓండ్ర పెట్టడం వినిపించింది. లేచి చుట్టూ చూసాడు, అనేక రకాల 

ఆకారాల్లో ఉన్న గాడిదలతో గది నిండిపోయి ఉంది, 

“అయితే యీ (పయాణీకులంతా ఏరి?” అనుకున్నాడు ఆతను. తక్షణం అతనికి 

రాతి జరిగినదంతా జ్ఞాపకం వచ్చింది. “ఆహా! యీ వితంతువు ఎంత మోసగ తె! ఈ 

(పయాణీకులందరికీ మంత శ క్రిగల గోధుమ ేక్లు పెట్ట వారిని గాడిదలుగా మార్చింది” 

అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు, క 

ఎంతో సేపు తీవంగా ఆలోచించి తన వస్తువులు తీసుకొని శలవు తీసుకుందామని 

వితంతువు దగ్గరకు వెళ్లాడు. 



20 

''అల్బాహోరం తీసుకోవడానికి నాకు వ్యవధి లేదు యినా నీ దగ్గర ఉన్న అద్భ్యు 

మనే నోము క్ ప మాం మధ్యంలో తినడానికీ ఇనావా?” అ. 'డీగాడు. 

ఆమె త్వరత్వరగా వర్తకుడి కోసం కొన్ని మంత్ర + గల కేక్లను పొట్లం కట్టి 

ఇచ్చింది. ఆమె దయకి కృతజ్ఞతలు బప్బి, తిగగు (పయాణంలో మల్లీ నని చెప్పాడు ఆతను. 

కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆతను ఆవిశాంతి గృహానికి మీ ' నెమ్మదిగా తలుపు 

తటాడు. 

తటిపుముందునుంచున్న వ్య కివి చూసి ఆ వితంతువు ఆశ్చర్యంతో “రు తెరిచింది. 

“ఆ కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన పసులు చేయడం ఇప్పుడు నావంతు” +నుకున్నాడు 

ప ర్తికుడు. 

సంతోషంగా ఆమెకు అభినందలు చెపుతా “మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం నాకు సంతో 

షరీగా ఉంది. నీచేతి వంట రుచి చూ భాగ్యం నాకు కలగదు. నీవు నాకు ఇచ్చిన 

కేక్లు మార్గంలో కలిసిన మరి కొంతమంది (పయాణీకులు తినేశారు” అన్నాడు అతను: 

వర్తకుడు గాడిదగా మారక పోవడానికి కారణం అప్పటికి (గపాంచి “మీరు ఆకలితో 
బాధపడ్డందుకు నాకు దాలా విచారంగా ఉంది" అంది ఆమె సానుభూతితో. “మీ కొరకు 

మన్ని (క్రొ త్ర కేక్లు చేసాను” అని విషపూరితంగా నవ్వింది. 

“మంచిది, నీవు కూడా నా దగ్గరున్న కేక్లు రుచి చూడాలి. వీటిని యూ దేశంలో 

పేరు పడ్డ వంటవాడు తయారు చేసాడు. ఎలా ఉన్నాయో చెప్పాలి” అన్నాడు ఆ తెలివి గల 

వర్తకుడు. 

“ఆలాగే” అంటూ ఆతనికి టీ తీసుకు రావడానికి చళ్ళింది ఆమె, “నా మం 

శక్తి గల కేక్లు ఈ మూర్జుడికి పెట్టడానికి ఇంకొంచం సమయముండి” అనుకుంది ఆమె. 
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ఆమె టీ తీసుకు రావడానికి వెళ్ళినప్పుడు మునుపు తాను అక్కడినుంచి వెళ్ళి 

నప్పుడు ఆమె ఇచ్చిన శేక్లతో ఒక డజను తన సంచీలోంచి తీసాడు వ ర్రకుడు, మామూలు 
కేక్ను ఒకదాన్ని వాటి మధ్య పెట్టాడు. 

వాళ్ళిద్దరూ టీ (తాగుతూ కూర్చున్నప్పుడు వర్తకుడు రుచిచూడమని వితంతుపుకి 
కొన్ని కేక్లు ఇచ్చాడు, ఆమె ఒక కేక్ తీసుకుంది. వర్తకుడు మామూలు కేక్ జాగ తగా 

ఎంచుకొని తినడం మొదలెట్టాడు. 

"చాలా బావున్నాయి. ఇలాంటి వాటిని చేసానని చెప్పుకోడానికి ' గర్వపడతాను " 

అందామె ఆశ్చర్యంతో, 

ఆమె మరోకేకను తీసుకుంటుంటే వర్తకుడు నవ్వుకున్నాడు. 



22 

ఆమె రెండో కేక్ తిన్న తర్వాత, “ఇవి నీకు నచ్చినందుకు నాకు నాలా నంతోషంగా ఉంది ఇవి నీవువేవిన క్రేకొలేణ అన్నాడు అతను వితంతువుతో. భయంతో గజగజలాడుతూ , “ఆదెలా సాధ్యం?" అందా వితంతువు. 

“నీ గోరుమ కేక్ల రహన్యమూ నాకు తెలుసు, నీ దగ్గర సరికొత గాడిదలు అమ 
థి 

కౌనికీ ఎలా లభిసాయో కూడ నాకు తెలుసు” ఆని జవాబు చెప్పాడు అతను, 
ఆ వితంతువు గొంతు కోపంతో పూడుకు పోతుండగా కోంచెం నేపు ఆగి, “నీ క్ష తగినవే తింటునా ఎన” ఆనా ఎడు వర్తకుడు. 

కోపంతోను, భయంతోను కేకలు వేవి 
పొడవుగా సాగి బూడిద రంగుగా మారిపోయాయి కొద్ది సపట్లో కోపంతో నిండిన ఆమె పూ,ర్ధిగా మారిపోయింది. 

౦ది ఆమె, కాని అవ్పటికే ఆమె చెవులు 



కొ య గం 
శ్రీలంక జానపద కథ 

పూర్వం చండపజోత అనే రాజు ఉంచేవాడు. అతను సంపన్నుడు, దురాశాపరుడూ. 

తీరికసమయమంశా తసకున్న సంపదలను చూసూ గడపేవాడు. ధనాగారంలోని డబ్బును. తనకున్న 

ఏనుగులను లెక్క పెట్టడం కంటే మరేది అతనికి సంతోషం కలిగించేది కాదు. చండపజోత 

పరిపాలించిన కాలంలో రవ్య క్తి సిరిసంపదర్ని అతని దగిరున్న ఎసుగులనిబట్టి ఆంచనా 

క"పేవారు., 

ఒర్ రోజా తన మం [త్రితో షివారుక్ ఎళూ, నిజానికి నేను చాలా అద్భష్టవంతుళ్లే. 

“కాదు, మహారాజా, మన పొరుగు రాజ్యాదిపతి ఉరెస ఎంతో సంపన్నుడు అతనితో 

పోలిస్తే మిగిలిన వారందరూ పేదవారు అనాలి” అని జవాబు చెప్పాడు మెంతి. చండపజోత 

గర్విష్టి, కోపిష్టి, అంచేత మం త్రి ఎంతో ధైర్యవంతుడు రాబట్టి యిలాంటి జవాబు చెప్పగలిగాడు. 

ఈ మాటలు విని రాజుగారికి చాలా కోపం పచ్చింది. అసంతృ ప్రితో చిరు బురు 

లాడాడు, “అచెలాగు? రాజు లందరిలో నేను గొప్ప యూధుడ్డ్ణి దా? నా కంచె ఎనరి దగ్గర 

ఎక్కువ సీరినంపదలు ఉన్నాయి?” అని ఆడిగాడు ఆసహనంతో | 

యౌవనవంతుడై స ఆ రాజు దగ్గర ఒక మరిత శకి, ఉన్నది, దాంతో అతను 

[పపంచంలో ఏ ఎనుగునై నా బంధించ గలడు. అతిని వీణ నుంచి వెలువడే మధుర గాను 

పరుగెత్తే ఏనుగులను ఎన్నిటినో నిలబెట్టింది” అని జవాబు చెప్పాడు మంతి. 
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తన కంటె మరొకరికి ఎక్కువ ఏనుగులున్నాయనే మాట భరించ లేక పోయాడు 
చండపజోత. వెంటనే ఆ మంతి శకి నేర్చుకోవడానికి ఒక పధకం ఆలోచించడం మొద 

లెట్టాడు. 

చాలారోజుల తర్వాత తన రాజ్యంలోని బుర్దికాలురు అందరినీ పిలిపించి ప్రాణం 

ఉన్న ఏనుగులు, గ్నురాల కన్న వేగంగా పరుగెత్తే బోలుగా ఉండే కొయ్య ఏనుగును నిర్మించ 
మని ఆజ్ఞాపించాడు, 

మాయ ఏనుగు సిద్ధంకాగానే రాజు దాన్ని చూడటానికి వెళ్ళాడు, “బాగుంది, అర్మవె 

మంది పరాక్రమనంతులై న యోధులు ఇందులో కూర్చోండి” అన్నాడు. 

అరవై మంది యోధులు అందులో కూర్చున్న తర్వాత దాన్ని ఉదేన పరిపాలిస్తున్న 

రాజ్యం పొలి మేరల్లోకి తీసుకువెళ్ళారు. 

డిదేన రాజ వ్ర నికుడొ కడు శః వింత జంతువును చూడ్డం తటస్టీంచింది. 'అతసు తాసు 

చూచిస ఏనుగుని గురించి చెప్పడానికి రాజ ధివనానికీ చెళ్ళాడు. ఉడెనకు ఆస క్రి కలిగింది, 

మంశ్ళ శక్తి గల తన వీణను తీసుకొని ఆ ఏనుగును పట్టుకోవడానికి బయలుదేరాడు, 

అతను దాన్ని చూడగానే అది చండపజోత రాజం ఎ పు పరుగెత్త సాగింది, 

ఉదేస మంతం చదివి మహిమ గలిగిన తీస వీణ వాయుంచాడు కాని అన్ని నిరుప 

యాగమైనాయి, ఆ కొయ్య ఏనుగు పరుగును ఏవీ ఆపలేక పోయాయి, 

“నా వీణానాదం విని ఆగ రేదంటే ఇది వింత ఏనుగై ఉంటుంది. ఇది తప్పించుకు 

పోకుండా చూడాలి” అనుకున్నాడు రాజు. 

తన గురాన్ని ,అదిలించి ఏసుగు ఇంట పడాడు, ఎన్నో మెట్ళు ఇంబడించాడు. 

అయినా గుుర౦ ఏనుగును చేరుకో లేకపోయింది. అతను దేనిని అంఠ తేలికగా విడిది పెటీ 

స్వభావం కలవాడు వాదు. ఆ ఏనుగు దానంతట అది ఆగి పోయేంతవరికు దాన్ని వెంబడీస్తూనే 

ఉన్నాడు. చివరకు ఆ ఏనుగు దానంతట అది ఆగిపోయింది, 

అతను తిన గు రాన్ని ఆపీ ఆపగానే చండపజోత పంపిన యోధులు ఆ ఏనుగులోంచ 

బయటికి వచ్చారు. 

ఎసుగు పొట్టలోం చి యోధులు బయటకు దూకడాన్ని చూచిన ఉదన ఎంతో ఆశ్చర్య 

పోయాడు! 

“ఎం జరుగుతున్నదో తెలుసుకునేలోపే అతనిని చండపబోత యోధులు బందించి 

తమ రాజుగారి దగ్గరకు తీసుకు పోయారు. తనను మోసం చేసారని తెలుసుకొని ఉదేన ఉ(గుడై 
పోయాడు, 

“ఇంత నీచంగా సన్నెందుకు బంధీంచారు?"” అని అతను తసను పట్టుకొస్న వారిని 

అడీగాడు. 
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తన మాయోపాయం నెరవేరినందుకు చండపజోత సంతోషించాడు, 

చండపజోత (కూరంగా నవ్వుతూ, “సీ కేదో మంతం తెలుసట, అది నీవు నాకు 

నేర్పితే ఎటువంటి హానీ లేకుండానే నీ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోవచ్చు" అన్నాడు యువకుడు. 
అందగాడు అయిన ఉదనను ఉద్దేశించి, 

ఉదేన కొన్ని క్షణాలు ఆలోచించి సమాధానం చెప్పాడు, “ఆ మంత్రం ఉపదేశిసాను. 
కాని విజ్ఞానవంతుడైన నీ గురువును గౌరవించినట్లు నన్ను గౌరవించాలి” అన్నారు, 

ఆశ్చర్యంతో చండపజోత నోట మాట రాలేదు. తన జీవితంలో ఇంతవరకు న 
తన కంటే అధములు అనుకున్నాడు. ఏనుగు ఎగరడం ఎంత 6సంధివచూ ఆలాగే చండపదోర 

ఎవరి నైనా గౌరవించడం కూడ అంతే అసంభవం. 

“నిన్ను గౌరవించే వారికి ఎవరికెనా ఆ విద్య నేర్చుతావా?” ఆని అడిగాడు య. 
ట్ర 

ar 
“అవును అన్నాడు ఉచన, 

దాంతో చండపజోతకు ఒక ఆలోచన కరిగింది. అతనికి వాసులదత్స స్తా పంట దమైస స 

కుమార్తె ఉ౦ది. ఆమె యా విద్య లకక చ్చుసు అనుకున్నాడు, రానీ ఆమె ఆందగాడై న 

ఉచేస (ప్రేమలో పడుతుందేషాసని భయపడ్డాడు, గడ్డం నిమురుకురటూ కొంచెం సేపు తీీవంగా 

లోచించాడు చివికి ఒక పథకం ఆలోచించాడు, 

“నాకొక గూని కుమార్తె ఉన్నది. నీపు కోరిసట్లు ఆమె గౌరవినుంది. దానికి మారుగా 
ఆమెకు ఈ విద్య నేర్పాలి” అన్నాడు చండపజోత. 

అందుకు ఉదేన నంతోషంగా ఒప్పుకున్నాడు. 

“ఆమెకీ గూని వుందని పిగ్గు, నీవు ఆమెకు విద్య నేర్పేటప్పుడు ఆమెకూ నీకూమర్య 

ఒక తెర వుంటుంది” అన్నాడు చండపజోత, 

షరతులన్నిటివి అంగీకరించార చండపజోత లన కుమార దగ్గరకు ఇగ్భి ఏం 
శి వేయాలో ఆమెకు చెప్పాడు. కక క విద్య నేర్చే వ్యక్తి కుష్టు వ్యాధితో భానపడుతున్నాడు, ఆందు 

వల్ల విద్య నేర్పేటప్పుడు అతను నీకు కనబడకుండా = యి మధ్య ఒర్ తెర అడ్డంగా ఉంటుంది" 

మరునాటినుంచే ఉదేన వాసులదత కు మంత్ర విద్య నేర్పడం మొదలెట్టాడు. 

మొదటి రెండు రోజులు (శర్ధగా విని ఉదేస చెప్పిన మాటలన్నీ వల్లిం చింది ఆమె. మూడవ 

రోజు నుంచి గ్రద్ధపోయి దిక్కులు చూడటం మొదలెట్టింది. ముందు రోజు నేర్చుకున్న పాఠం 

జ్రాపకం ఉంచుకునేది రాదు. అంచేత తప్పులు చేయ సాగింది. చివరకు అది భరించ శని 

స్థాయికీ చేకడంతో ఉదేనకు కోపం వచ్చింది. 

“ఓ గూని మొద్దు. ఇలాఅయితే వంద సంవత్సరాలయినా యీ విద్య నేర్చు కోకేపు* 

అని కేకలు వేశాడు ఉదేన. 

తనను గూని మొద్దు అనడంతో వాసులదత్త కోపించి ఎదురు తిరిగి, “వికృతమైన 

కుషురోగి అయిపుండీ సన్నుఅవమానించటా' కి నీకు ఏ ఎంత దైర్యం?” అని అంది, 

ఆమ ఆ విధంగా అన్నందుకు కోపంతో కంపించి దెబ్బలాటకు సిద్దమై మధ్య ఉన్న 

తెరను చింపి పారేశాడు ఉదేన, 



జ ఇ లాక్ బ్య? - 
జ 

వ్ కన్యలందరిలి 8 వాసులదత చాలా ఆందగలి, 
ఇ నాకో 

ఎవలూ వికారులు కాదు ఉదని చూ ల 

ఇక్షిణం ఆమెని వరించాతు షన, వాసులదత్తకు కూడ అలాగే అనిపించింది. త్త 

అ 

టిమైన చండపజోత చేసిస మోసం త్వరలోనే ఇద్దరూ తెలుసు కున్నారు. ఉన, 

తప్పించుకోవడానికి తన శక్తియర సహాయం చేయడానికి వాసులదత్త అంగీకరించింది. 

తన తండి విద్య నేర్చుకోవడం పూర్చి అయిందా అని తండ్రి ఆడిగిసప్పుడల్లా 

వాసులదత్త త్వరలోనే సంపూర్ణంగా క్షుణంగా నేర్చుకుంటానని చెప్పేది. ఒక రోజు ఆమె, 

“నాన్నగారూ, విద్య పూర్తిగా నేర్చుకున్నాను దానివల్ల మంచి ఫలితాలు కలగడానికి మన 

రాజ్యంలో దూరంగా మూల (ప్రాంతాలలో -పరీగే ఒక మూరిర కావాలి. అది ఉచేస రాజ్యం 

సరిహద్దులోనే దొరుకుతుంది” అంది. 

చండపబోత ఆ విద్యను (పయోగించాలని అత్యాశలో వున్నాడు. అందువల్ల 

రాజ్యంలోని సింహ ద్వారంల్లోంచి రాజకుమార్తె ఎప్పుడు కావాలన్న పోసీయవలసిందని 

సరిహద్దున కాపలాఉన్న _సైనికులందరి చెప్పాడు, 



పురం నుంచి తప్పించుకు పోయారు, 
వాళ్ళు నరిహద్దుకు చేర్పక్షన్సే సమయానికి చండ్రపబోత్ర నీ నికులు వెంబడినూ దగ్గరక్ష 

వచ్చేసారు. ఉదేన ది౦గారు నాశ్రాల న్ంచి విప్పి తన చుటూ నాణొలు విరజిమ్మాత్లు అతను 
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దాంతో ఉదేన వాసులదత్తతో సురక్షితంగా తన రాజ్యం చేరుకున్నాడు. 

జరిగినదంతా తెలుసుకొని చండపబోత ఉ(గుడై పోయాడు. కోపంతోనూ నిస్హృహ 

తోనూ చిందులు (తొక్కాడు. ఉదేనకు ఏమీ హానిచేయలేక పోయారు, 



అదృశ్యమైన గడ్డి కోటు 
జపాన్ pe కథ 

అనగా అనగా తూర్పున ఒక దూర దేశంలో, ఒక వింత [గామము ఉండేది. ఆ 
(గ్రామములో ఉండే (ప్రజలు వింతగా ఉండేవారు. వారిలో ఏ ఒక్కరికి సామాన్యంగా శ్రీ 
పురుషులకు ఉండేలాగ తలలుండేవి కావు, కొంత మందికి పొడవైన బట్టతలలు, మరి కొంత 

మందికి గుండ్రని పెద్ద తలలు౦దేవి. మరి కొంతమంది వుండేవారు. తలలకు బదులు వాళ్ళ 

భుజాలు మీద బంగాగా దుంపలు మొలిచాయా అన్నట్లు వింతగా వుండేవారు, అంతేకాదు 

వాళ్ళందరూ మంద మతులు అని కూడ పేరు మోసారు, 

వారిలో ఒకడు పనికిమాలిన సోమరి. అతని పేరు ఓటోకో, అతసు ఎప్పుడూ ఏదో 
ఒక తుంటరి పని చేస్తూ ఇరుగు పొరుగు వారిని బాధ పెేవాడు. వాళ్ళు అతనికి తమ.దగ్గ 
రున్నది ఏదో ఓకటి ఇచ్చేవారు. ఒక రోజున ఆ మూర్భపు వెధవ టెంగూమీద తన యుక్తులు 

(పమోగించాలని (పయత్నింఛడంలో అతని అల్లరి అతన్ని చిక్కుల్లో పడవేసింది. 

టెంగూ ఒక వింత (పాణి, "అంగూ లఅంచే పొడవాటి ముక్కుగల పిశాచం అని 

అర్ధం, నిజంగానే దానికి పొడవాటి ముక్కు ఉండేది, దాని వీపు వెనక ఈకలు నిండిన 
రెండు రెక్క లుండేవి, అది వింత దుస్తులు ధరించేది, దానికి మాయాళ కులు కూడ తెలుసు, 

మూర్చలు మాత్రమే దాని మీడ తమ యుక్తులు (పయోగించేవారు. అలాంటివారిలో ఓటోకో ఒకడు, 
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ఒక రోజు వెదురుతో గొట్టం చేసి దానితో ఏంచేయాలా ఆని ఆలోచించాడు ఓటోకో. 

మెదట దాన్నిరాళ్ళు విసరడానికి ఉ పయోగించుదామనుకున్నాడు. తరువాత దాన్ని మంచి దూర 

దర్శినిగా వాడుకోవచ్చునను కొన్నాడు, 

దాన్ని అతను కంటి దగ్గర పెట్టుకొని చూడగానే ఒక "ఇంగూ పిశొచం తన వైవ 

ఎగిరి రావడం కనపడింది. 
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“పనో: ఈ “దెంగూ దాని అందమైన వరి గడ్డి కోటు నాకిస్తుందేమో చూద్దాము 

అని అనుకున్నాడు లోలోపల. 

మాటి మాటికి, “ఓహో, ఆహా” అని ఆస క్రి కరంగా అరుస్తూ 'వెదురు గొట్లంలో౦చి 

చూడసాగాడు. అన్ని సెంగూలలాగే యీ పిశాచానికి గూడా అవక్తి ఎక్కువ, ఓటోకో ఎం 

చేసూన్నాడో చూద్దామని అతనికీ దగ్గరగా దిగింది. కీచుగొంతుతో ఒక్కనారి తననికూడా చూడ 

నివష్వషవి కోరింది. 
| 

“వ మిటి? నా కోసరం (పత్యకంగా చేసుకున్న దూరదర్శినిలోంచ
ి నిస్ము చూడనివ్వ 

డమా? వీలు వడదు” అన్నాడు దిగ్గరిగా డల్ 

“ఆహా, చందమామ ఎంత అందంగా ఉన్నాడు. పిక కూడ చూడాలని భదు దెంగూ? 

దానిమీద పున్న(ప్రతి మైదాసం, లోయ కనిపిసున్నాయి” అని అస్పష్టంగా మాట్లాడుతూ 

గొట్టం లోంచి మరోసారి చూసాడు, 

పాపం దెంగూ చూడాలనే కోరికతో తహతహ లాడింది.
 

“దయచేసి నన్నోకసారి చూడనివ్వవూ. ఒక్కసారి చూడనిస్తే నా అందమైన బూట్లు 

కాని, మెరిసే నల్ల టోపీని కొని సీకు ఇస్తాను” అని అ జంగూ [పాఠేయపరింది. 

“ఊహూ, వీల్లేదు. నీ కోటుఇ స్తే ఒకసారి చూసేందుకు ఒప్పుకోవచ్చు" అన్నాడు 

ఓటోకో దురుసుగా, 
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ఓటోకో మనసు మార్చుకొనే లోపు ఆ తెలివి తక్కువ పిశాచం వెదురు గొట్టం 

“లాక్కొని తన కోటును' అతవి చేతుల్లో పడేసింది. 
ఓటోకో కాలి కొద్దీ పరుగెత్తాడు అతను ఇచ్చిన దూరదర్శినిలోంచి చూస్తే 

గుండ్రని చిన్న ఆకాశము ముక్క_ మా(థ్రమే కనిపించడంతో తనకు దృష్టి దోషమో లేక తన 

మతి చలించిందోనని దెంగూ ఆశ్చర్యపడింది. 

బెంగూ దృష్టికి అందకుండా దూరంగా పోగానే ఓటోకో కోటు తొడుక్కున్నాడు. 

అప్పుడు ఏమి జరిగిందను కున్నారు? అతను ఎవరికీ కనిపించకుండా అదృశ్యమయ్యాడు. 

సంతోషంతో రోడ్డు మీద గెంతుతూ తన (గామం చేరుకున్నాడు. 

“ఏం తమాషా! ఓ! ఏమి ఆనందం! ఏమి ఆనందం!” అనుకున్నాడు ఓటోకో, 

(గామంలోని (పజలను గుదటం. కింద పడేయటం ముక్కులు గిల్లడం, ధియ 

సెటడంతో ఆతను ఎంతో ఆనందంగా కాలం గడిపాడు. 

అదృష్టం 3 a ఆ సమయాన ఆ ఊరిలో గొప్ప సంపన్నుడు వీధిలో నడుస్తున్నాడు. 

తన: వేళకి పెట్టుకొన్న ఉంగరాన్ని చూసుకుంటూ అతను మురిసి పోతున్నాడు. వీధి మధ్యకు 

చేరగానే అతనికి తన ఎడమ చెవి ఎవరో గిల్లినప్తు అయింది. కోపంతో వెను తిరిగి చూడ్తంతో 

కుడి చెవి పట్టుకుని అవమానకరంగా అటూ యిటూ (త్రిప్పడం జరిగింది. రంది సార్లు 

తిరిగి చూసి దథీమని నేల మీద పడిపోయాడు అతను, అంత గొప్ప సంపన్నుడు బురదలో 

పడిపోపడం౦ం ఎంత తమాషాగా ఉందో: మొదట భయపడిన (గ్రామనుల౦దరూ తరువాత విగ్గరగా 

నవ్వడం మొదలెట్టారు. 

తాను చేసిన పనికి సంబరపడుతూ ఈల పాట పాడుకుంటూ తన దారిన ఎళ్ళి 

పోయాడు ఓటోకో. కొద్దిదూరం పోగానే చంకలో పొట్లంతో శ్రామకుతొకడు కనిపించాడు, 

ఓటోకో త్వరగా అతని దగ్గరకు పరుగెత్తి పొట్లం లాక్కొని దానిలోంచి తెల్లని యుజోళ్ళు 

బయటికి తీసాడు, అఆ విధంగా ముజోళ్ళు క బడి, ఒక్క విసురున వెళ్ళి 'బురదగుంటలో 

పడటంతో (శామికుడు హడలె త్రి పోయాడు. 

“నామేజోళ్ళకు దయ్యం పట్టింది" ఆని చాపుకేక పెట్టి వీధిలో పరిగెత్తాడు అతను, 

తన యుక్తులు పారినందుకు ఓటోకో చాల సంతోషించాడు. ఇంకా ఏంచేయాలా 

అని చుట్టూరా చూసాడు. అతని కళ్ళు (ప్రాధమక పాఠశాల వైపు నో నేర్పుగా క్లాస్గదిలో 

జొర బచ్హాడు. ఉపాధ్యాయుడు గుష్ముంవెప వీపుపెట్టి తిరిగి 2--- అని దోర్డుముద నిదానంగా 

(వాస్తున్నాడు, ఆతను సమాధాసం (వా కముండే ఓటోకో ఐదు అని బోర్డ్ మీద |వాసాడు, 

ఉపాధ్యాయుడు ఆశ్చర్యంతో తల గోక్కున్నాడు. పిల్లలు బోర్డు వైపు, తమ 

చేతుల పైపు మళ్ళీ బోరు వైపు తెల్లబోయి చూసారు. వారిలో కొందరు (వేళ్లతో లెక్క పెట్టారు, 

“సమారానం, హస అనుకుంటాను, రాని బోర్స్మీద ఐదు అని ఉంది" అని 

కవన గొణుక్కు న్నాడు. 

రోసారి తల గోకొ గ్రానిః “నా మెదడు. చెప్పేది నిజమనుకునేదా లేక బోర్ మెద 

టు. అనుకున్నాడు 

“సమాధానం ఐదు" అని ఓటోకో అతని చెవిలో మెల్లిగా చెప్పి గలగల సవ్వుకుంటూ 

గది నుంచ బయటకు వెల్లాడు. 
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ఓహ్: క్లాసు గదిలో ఎంత ఆయామయం సృష్టించాడనుకున్నారు: “నాలుగు” 
“కాదు ఐదూ “నీ మొహం. ఆరో అని అంటూ పిల్లలు కేకలు చేసూ ఒకరితో ఒకరు దెబ్బ 
లాడుకుని ఏడవడం |పారంభించారు, 

ఒక లావాటి . పిల్లవాడు రెండు చేతులతో శండు (వీళ్ల చూపించి, “ఇవి ఎన్ని?" 
ఆని అడీగాడు. | 

“ఎనిమిది, నీచేతి వేళ్లు లావుగా ఉండటం వల్ల ఒక్కొక్కటి రెండిటితో సమానం” 
ఆని విగ్గరిగా అరిచాడొకడు. ఆలా అని నాలుక వెళ్ల బెట్టి చేలా నోళం చేయడంతో లావుపాటి 
పిల్ల వాడు కోపంతో అరిచాడు. 

ఈ చిలిపి పనులు చెసిన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇంటికి వేళాడు ఓటోకో. 
సాయంత్రం చేయబోయే సాహస కార్యాలముందు కాస్త విశాంతి తీసుకుందామని కోటు తీసి 
వేసాడు, అతను న్నిద పోతుండగా అతని తల్లి లోపలికి వచ్చి కుర్చీ మీద వేలాడుతున్న కోటుని 
చూసింది. 

“ఎంత మురికిగా ఉందీ కోటు” అవి విసుక్కుంటూ, వంట గదిలోకి తీసుకుపోయి, 

'చానిని మంటల్లో వేసిందొ. 

తన తల్లి చేసిన పనికి ఓటోకోకు వెల్లి కోపం వచ్చింది. కోటుకాలిన బూడిద పోగు 

చేసి తోటలో ఒక మూలకు వెళ్లాడు. చూడిద వళ్లంతా పులుము కోవడం ప్రారంభించాడు. 
క్రమంగా అతను మాయమవసాగాడు, పూర్తిగా మాయమవగానే |గామం వెపు వెళ్లాడు. వసతి 

గృహాల నుంచి నవ్వులు, మాటలు వినిపించాయి. వంటకాల ఘుమ-ఘుమ వాసన రావడంతో 

కడుపులో వకవక ఆకిలి చేసింది. రద్దీగా ఉన్నవవతి గృహంలోకి వెళ్ళి, అక్కడ. ఉన్న 

వాళ్లందరూ రుచిగా ఉన్న వంటలు ఆరగించేంత వరకు చేచిఉన్నాడు. అప్పుడు పులు. ఉన్న 

పాత దగ్గరకు వెళ్ళి దాన్ని ఆ్యతంగా ఆరగించడం మొదలెట్రాడు. గృహ యజమాని కుక్క 

వాసన పట్ట అతవి గడ్డం నాకింది. 

కుక్కి. గాలిలో ఏమి నాకుతుందో చూడటావికి అందరూ వెనక్కు తిరిగారు. పులుసు 

పా(తకు దగ్గరలో జ[రున (తాగుతున్న శబ్దం వినిపించింది వాళ్లకు. పొడుచుకు వచ్చిన రెండు 

ఎర్రని పెదవులు కనిపించాయి. పులుసు ఆ పెదవుల నుంచి కారుతోంది. పెదవులకు దిగువ 

గడ్డం, ఆ తర్వాత ఎర్రని ముక్కు కవిపించాయి. ఆ దృశ్యం చూస్తున్న వాళ్లంతా ఆశ్చర్యంతో 

చకితులయారు, 

“ఇదేదో భూతం” అని కేక వేసాడొకడు. 

“నా వంటలను తిన్న ఏ భూతం కూడ తప్పించుకో లేదు” ఆంటూ యజమాని 

అక్కడ ఉన్న కర్ర తీసుకొని మొఖం కనిపించని ఎర్రని ముక్కుమీద కొట్టాడు. టదోకో 

లయపడి మొరో అని ఒక్క గెంతు గెంతి బయటికి పరు కెళ్తాడు. దాంతో అందరూ ఆతని వెంట 

బయటకు వరుగెకారు, అందరికంటె ముందు యజమాని పరుగెత్తసాగాడు. 

రోడ్డు మీద పరుగెతృడంతో ఓటోకోకు చెమట పట్టింది. తత్ఫలితంగా (ప్రమాదం 

వం౯వించింది. సంగతేమిటంటే ఆ బూడిద పొడిగా ఉన్నంతవరకు బాగానే ఉంటుంది. తడి 

తగలగానే దాని మఠితళ క్కులన్నీ మాయమవుతాయి, 

కా సేపటికి ఫరుగెత్తుతున్న ఓటోకోకు చెమట. దిగ కారడంతో అతను పగం ఎసిన 
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తక్షణం వెనక పరుగెత్తిన జనం వంతెన మీదుగా తొంగి చూసి వంటకాలు రింటున్న దూతం 

ఓలో వోమేనవి తెలుసుకున్నారు, 

పాపం ఓటోకోను బయటకు లాగి ఆతని నోటితోనే వరిగడ్తి కోటు కథ విన్నారు. 
అందటా విరగబడి నవ్వారు. 

“ఓరి పిచ్చి మొద్దూ అంగూ దగ్గర నీ యుక్తులు పారవని నీకు తెలియడూ? వాటి 

వ్యవహా హారాల్లో ఎప్పుడూ. ముక్కు దూర్చకూడదు. వొటి ముక్కులో నీ ముక్కు సగంకూడ 

లేదు” అని నవ్వారు వాళ్ళందరూ, 

ఆ తరువాత చాలా రోజులవరకు (గామ (ప్రజలు ఆ సంఘటన చెప్పుకుని నప్వుకున్నారు . 
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